
УМОВИ 

проведення обласного відкритого  

конкурсу молодіжної творчості 

«Єдина родина в центрі України» 

 

Загальні положення 

Відкритий обласний конкурс молодіжної творчості  «Єдина родина в 

центрі України »(далі – Конкурс) проводиться відповідно до плану роботи 

Центральноукраїнського державного будинку художньої та технічної 

творчості (далі – ЦД БХТТ). 

 

Мета Конкурсу: 

Метою проведення Конкурсу є впровадження національно-

патріотичного виховання молоді, популяризації міжкультурного діалогу, 

вивчення звичаїв і традицій різних країн світу, виховання толерантності, 

демократичного ставлення та поваги до етнокультурного надбання людства, 

сприяння творчому зростанню молоді. 

 

Завдання Конкурсу: 

 виявлення талановитих і перспективних виконавців у жанрах 

художньої творчості; 

 формування духовних цінностей молоді засобами виконавської 

майстерності; 

 обмін досвідом між творчими колективами мережі закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти області. 

 

Організатори Конкурсу 

Загальну організацію Конкурсу здійснює департамент освіти і науки, 

управління молоді та спорту Кіровоградської обласної держаної 

адміністрації. Безпосереднє проведення покладається на 

Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної 

творчості, Рада євроклубів  Кіровоградщини, Центр розвитку національних 

культур «Єдина родина», Молодіжний центр Кіровоградської області.. 

 

Учасники Конкурсу 

Учнівська та студентська молодь закладів професійної (професійно-

технічної), фахової передвищої, вищої освіти, вихованці євро клубів, 

молодіжних об’єднань та організацій.  

Конкурсна програма 

До участі у конкурсній програмі молодіжної творчості запрошуються 

творчі колективи (гуртки, ансамблі, малі форми, солісти) закладів освіти, 

євро клубів, молодіжних об’єднань та організацій.  

 

Номінації конкурсної програми: 

 «Народний танець»  (І-ІІІ місце) 



 «Народна пісня»  (І-ІІІ місце) 

 «Поезія народів світу» (І-ІІІ місце) 

  «Міні спектакль» (І-ІІІ місце) 

 «Національна кухня» (І-ІІІ місце) 

 

 

ПРИМІТКА:- виконання конкурсних номерів відбувається 

відповідно до жеребкування  яке відбудеться 21.10.2021 року!!!! 

 

Виступ конкурсантів відбувається у день проведення конкурсу «Єдина 

родина в центрі України» у час зазначений програмою конкурсу.      

 

АНКЕТА 

участі у конкурсній програмі  

«Єдина родина в центрі України» 
 

1. Назва освітнього закладу, місто: ________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. Прізвище, ім’я, по батькові керівника колективу (повністю):___________ 

_______________________________________________________________ 

3. Прізвище, ім’я, по батькові окремого виконавця (повністю) або назва 

колективу: 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Назва номінації, назва композиції:________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. Інформація для контакту (П.І.Б. та номер телефону, електронна пошта 

керівника гуртка, заступника директора з виховної роботи або відповідальної 

особи):________________ 

__________________________________________________________________ 

____________                    _____________             ____________________ 
  Посада                                                      підпис                                              П.І.П. 

Вимоги до конкурсних номерів 

Тривалість однієї композиції не повинна перевищувати 5хв.  

Тривалість міні-спектаклю до 10 хв. 

Допускається виконання під музичний супровід та a capella. 

Конкурсний номер повинен мати завершений вигляд. 

НЕ допускається виконання вокальних композицій під фонограму «+». 

 

Критерії оцінювання:  

- виконавська майстерність; 

- актуальність репертуару; 

- зовнішній вигляд; 

- організація та сценічна поведінка. 



 

 

 

Нагородження учасників 

Переможці конкурсної програми нагороджуються Дипломами 

департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної 

адміністрації за номінаціями (І, ІІ та ІІІ місце у кожній відповідній номінації) 

після завершення конкурсної програми, в день проведення «Єдина родина в 

центрі України». 
 

Координатор:  методист ЦДБХТТ Дар’я Хоменко 0662118252. 
 


